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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.09.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04764/RM1418/69 RM_M 6 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Švýcarska ve dnech 30.08.-04.09.2016 

42 

04765/RM1418/69 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady ve společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

04766/RM1418/69 RM_M 5 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc srpen 2016 

25 

04767/RM1418/69 RM_M 7 Příprava projektu a souhlas s podáním žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

pro projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ 

Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a „Snížení 

energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího 

krčku Základní školy v Ostravě – Kunčičkách, 

Škrobálkova 51/300“ 

50 

04768/RM1418/69 RM_M 36 Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 

nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz 

zástavního práva pro akci “Stavební úpravy 

bývalých ubytoven na byty - ul. Kubínova”. 

50 

04769/RM1418/69 RM_M 8 Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby 

platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva 

pro bytové jednotky č. 1047/9 – ul. Baarova 2, č. 

990/12 – ul. Boleslavova 6, č. 1082/10 – ul. 

Ludmilina 23, č. 942/7 – ul. Ludmilina 31, č. 

1125/10 – Oblá 2b, vše v k. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

50 

04770/RM1418/69 RM_M 9 Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby 

platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva - 

bytový dům s malometrážními byty ul. Na 

Smyčce č. 317/5 Ostrava-Proskovice 

50 

04771/RM1418/69 RM_M 10 Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby 

platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva k 

bytovým domům na ulici Sládkova, Macharova a 

Palackého, svěřeným městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

50 

04772/RM1418/69 RM_M 38 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekty “Rekonstrukce bytového 

domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh” a 

“Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, 

Ostrava-Zábřeh” 

 

50 
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04773/RM1418/69 RM_M 37 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Michala Mariánka a Ing. Martina Štěpánka, 

Ph.D., náměstků primátora, do Ruské federace 

(Volgograd) ve dnech 30.10 – 2.11.2016 

01 

04774/RM1418/69 RM_M 39 Vystavení objednávky na nákup výstrojních 

součástek pro členy jednotek sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostrava 

01 

04775/RM1418/69 RM_M 40 Vystavení objednávky na provedení servisu po 

desetiletém provozu na vozidle jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Radvanice 

01 

04776/RM1418/69 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce technického 

kontejneru”, poř. č. 177/2016 

01 

04777/RM1418/69 RM_M 32 Uveřejnění odpovědi k reportáži - další postup 28 

04778/RM1418/69 RM_MZP 3 Rozhodování o námitkách a v řízeních o 

přezkoumání úkonů zadavatele 

90 

04779/RM1418/69 RM_MZP 2 Projednání návrhu usnesení valné hromady 

obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. formou 

per rollam 

90 

04780/RM1418/69 RM_MZP 4 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu 

90 

04781/RM1418/69 RM_MZP 1 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici 

ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631956 

41 

04782/RM1418/69 RM_M 2 Žádost Domova Korýtko, příspěvková organizace, 

IČO 70631867 o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

86 

04783/RM1418/69 RM_M 29 Poskytnutí Stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2016/2017, schválení zásad na 

poskytnutí stipendia v akademickém roce 

2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení na 

poskytnutí stipendia v akademickém roce 

2017/2018 

60 

04784/RM1418/69 RM_M 28 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy Českému atletickému 

svazu na uspořádání Kontinentálního poháru 

IAAF 2018 

91 

04785/RM1418/69 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

04786/RM1418/69 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky 

do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

08 
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služebnosti a nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

04787/RM1418/69 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a návrh na zřízení věcného břemene a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností RWE GasNet, s.r.o., jako oprávněným 

a Moravskoslezským krajem, zastoupeným 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací, jako investorem 

08 

04788/RM1418/69 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 

pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Hrabová, 

pro oprávněného Českomoravská distribuce s.r.o. 

08 

04789/RM1418/69 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat pozemky a části 

pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba - lokalita lehké 

průmyslové zóny “Nad Porubkou” 

08 

04790/RM1418/69 RM_M 19 Návrh na záměr města propachtovat Radniční 

restauraci a Radniční bufet v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8) 

08 

04791/RM1418/69 RM_M 20 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava se společností 

UNIGEO a.s. 

08 

04792/RM1418/69 RM_M 21 Návrh dohody o skončení výpůjčky nemovité 

věci, pozemku v k.ú. Přívoz, návrh nájemní 

smlouvy na pronájem služebního bytu, ul. 

Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava 

08 

04793/RM1418/69 RM_M 22 Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava 

08 

04794/RM1418/69 RM_M 24 Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se 

spol. GANSA FINANCIAL s.r.o. a návrh na 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

04795/RM1418/69 RM_M 25 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

04796/RM1418/69 RM_M 30 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 3457/1 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem, návrh 

na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

04797/RM1418/69 RM_M 31 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a 

smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře 

ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění 

dodatků č. 1 - č. 6 

08 

04798/RM1418/69 RM_M 43 Návrh na svěření nemovité věci městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh na 

výpovědi z nájmu 

 

08 
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04799/RM1418/69 RM_M 44 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

04800/RM1418/69 RM_M 1 Návrh na uzavření objednávky na provedení 

doplňujících stavebních prací v rámci realizace 

stavby “Cyklistická trasa I, podél silnice Na 

Lukách” 

05 

04801/RM1418/69 RM_M 3 Výjezdní zasedání komise investiční, architektury 

a rozvoje města 

05 

04802/RM1418/69 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Těžní”, 

poř.č. 132/2016 

05 

04803/RM1418/69 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Výstavba technické 

infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou”, 

poř. č. 149/2016 

05 

04804/RM1418/69 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 159/2016 

05 

04805/RM1418/69 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. 

Hornopolní”, poř.č. 166/2016 

05 

04806/RM1418/69 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Ekologizace veřejné dopravy 

Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)”, poř.č. 163/2016 

05 

04807/RM1418/69 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren 

Hranečník - SO 02, SO 03 (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

181/2016 

05 

04808/RM1418/69 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren 

Hranečník - SO 05 (TDS+BOZP)”, poř. č. 

182/2016 

05 

04809/RM1418/69 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. 

Korandova”, poř. č. 143/2016 

05 

04810/RM1418/69 RM_M 12 Předchozí souhlas rady města k prodeji a 

pronájmu nemovitostí svěřených městským 

obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

04811/RM1418/69 RM_M 11 Návrh na jmenování členů pracovní skupiny pro 

podporu implementace „Programu zlepšování 

kvality ovzduší aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“ 

33 

04812/RM1418/69 RM_M 41 Návrh dodatku č. 26 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 

83 

04813/RM1418/69 RM_VZ 11 Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt 

„Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 – 

2020“ 

83 

04814/RM1418/69 RM_M 26 Uzavření Smlouvy o účtu vedeného v měně EUR 

s Českou národní bankou za účelem přijetí dotace 

pro městský obvod Poruba 

07 

04815/RM1418/69 RM_M 27 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o uzavírání 

termínovaných vkladů se Sberbank CZ, a.s. a 

Smlouvy o běžném účtu se Sberbank CZ, a.s. pro 

zhodnocování volných finančních prostředků 

města. 

07 
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04816/RM1418/69 RM_M 33 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04817/RM1418/69 RM_M 34 Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 

2016 

07 

04818/RM1418/69 RM_VZ 8 Zadání zpracování investičního záměru stavby 

“Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové 

smyčky Hlučínská” 

09 

04819/RM1418/69 RM_M 4 Návrh na souhlas s umístěním a realizací 

novostavby rodinného domu na parc.č. 365/3 v 

k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

04820/RM1418/69 RM_M 13 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

04821/RM1418/69 RM_M 35 Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny na hladině vysokého 

napětí pro rok 2016, ev.č. zákazníka 

2811/2015/HS 

84 

04822/RM1418/69 RM_VZ 4 Upgrade parkovacího systému – Patrové garáže 

Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava – 

Dubina 

84 

04823/RM1418/69 RM_M 0 Schválení programu 69. schůze rady města dne 

27.09.2016 

35 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 45 Návrh na souhlas s dlouhodobým 

pronájmem(objekt Loděnice) 

08 

  RM_M 42 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a 

návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícímu podnikání (k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

08 

  RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Automatizovaný systém řízení 

provozu”, poř. č. 161/2016 

09 

  RM_M 23 Návrh na využití či nevyužití předkupního práva 

ke stavbě na pozemku parc. č. 2801/27 v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava (areál “Nad Porubkou”) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 69. schůze rady města dne 27.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04823/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 69. schůze rady města dne 27.09.2016 

  

 
RM_M 6 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 30.08.-
04.09.2016 
  
Usnesení číslo: 04764/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04505/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Švýcarska ve dnech 30.08.-04.09.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady ve společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04765/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX členovi představenstva společnosti Dopravní 

podnik  Ostrava a.s., smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc srpen 2016 
  
Usnesení číslo: 04766/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc srpen 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Příprava projektu a souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekty „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a „Snížení 
energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v 
Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“ 
  
Usnesení číslo: 04767/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci                         

z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ 

Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ 

  

2) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci                        

z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické náročnosti 

tělocvičny a spojovacího krčku pracoviště v Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“ 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci            

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

39 Operačního programu Životní prostředí v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

Slezská Ostrava rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 20.12.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci                       

a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

39 Operačního programu Životní prostředí v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

Slezská Ostrava rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 20.12.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
5) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

3 515 tis. Kč - v roce 2017: na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši               

2 460 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 476 tis. Kč 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektu v celkové 

výši 6 819 tis. Kč - v roce 2017: na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 

4 773 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 864 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) a 2) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 5) a 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 29.12.2017 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 36 
Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o zkrácení vázací 
doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a 
výmaz zástavního práva pro akci “Stavební úpravy bývalých ubytoven 
na byty - ul. Kubínova”. 
  

(zn.předkl.) 
50 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Usnesení číslo: 04768/RM1418/69 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a o výmaz zástavního práva k bytovým domům na ulici Kubínova č. p. 

393, na parc. č. 365, č. p. 380, na parc. č. 364, č. p. 443, na parc. č. 405, č. p. 442, na parc. č. 

404 a č. p. 385, na parc. č. 443, všechny zapsány na LV 1381; vše pro k.ú. Heřmanice, dle 

důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR a výmaz zástavního práva pro bytové 

domy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 8 
Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro 
bytové jednotky č. 1047/9 – ul. Baarova 2, č. 990/12 – ul. Boleslavova 6, 
č. 1082/10 – ul. Ludmilina 23, č. 942/7 – ul. Ludmilina 31, č. 1125/10 – 
Oblá 2b, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04769/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 02583/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek 

pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro bytové jednotky č. 

1047/9 – ul. Baarova 2, č. 990/12 – ul. Boleslavova 6,  č.1082/10 – ul. Ludmilina 23, č. 942/7 – 

ul. Ludmilina 31, č. 1125/10 – Oblá 2b, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle 

důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro bytové jednotky dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 9 
Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva - 
bytový dům s malometrážními byty ul. Na Smyčce č. 317/5 Ostrava-
Proskovice 
  
Usnesení číslo: 04770/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 02583/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro bytový dům s malometrážními byty na ul. 

Na Smyčce 317/5, Ostrava-Proskovice, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro bytový dům s malometrážními byty  dle 

bodu 1) tohoto usnesení v souladu se zákonem č. 128/2016 Sb. - změna zákona o rozpočtových 

pravidlech 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 10 
Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva k 
bytovým domům na ulici Sládkova, Macharova a Palackého, svěřeným 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

(zn.předkl.) 
50 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Usnesení číslo: 04771/RM1418/69 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky o zkrácení vázací doby 

platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro 

bytové domy 

a) s č. p. 845 na ulici Palackého č. or. 71, který je součástí pozemku p. č. st. 769 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

b) s č. p. 846 na ulici Palackého č. or. 73, který je součástí pozemku p. č. st. 770 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

c) s č. p. 374 na ulici Sládkova č. or. 4, který je součástí pozemku p. č. 2310/7 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

d) s č. p. 945 na ulici Macharova č. or. 9, který je součástí pozemku p. č. st. 943 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava, 

dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 

postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro bytové domy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 38 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekty “Rekonstrukce 
bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh” a “Rekonstrukce 
bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 04772/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh” ke 

spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 2 - 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh” ke 

spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 2 - 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

  

3) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-

Zábřeh” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 2 - 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

  

4) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-

Zábřeh” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 2 - 

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

  

5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci                    

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

37 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
6) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci                

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

37 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 4) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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7) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 9 376 tis.Kč 

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 4 479 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 3 174 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši 15 114 tis.Kč 

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 7 423 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 5 174 tis. Kč dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

9) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
10) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 37 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a 
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstků primátora, do Ruské federace 
(Volgograd) ve dnech 30.10 – 2.11. 2016. 
  
Usnesení číslo: 04773/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstků 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 30.10 – 2.11. 2016 

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi a Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.11.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 39 
Vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek pro členy 
jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04774/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek pro členy jednotek sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostrava v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M38/2016 v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Vystavení objednávky na provedení servisu po desetiletém provozu na 
vozidle jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice 
  
Usnesení číslo: 04775/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na provedení servisu po desetiletém provozu na vozidle AZ 30 Camiva 

EPA OVD 25-50 JSDH Radvanice v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M37/2016 v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce technického kontejneru”, poř. č. 
177/2016 
  
Usnesení číslo: 04776/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

na provedení “Rekonstrukce technického kontejneru”, poř. č. 177/2016, pro potřebu 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, v rozsahu dle předloženého návrhu v 

příloze č. 2 a 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o předchozím souhlasu s činnostmi ČR - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje dle odst. 5 článku 3 Příkazní smlouvy ev. č. 1652/2003/OFR ze dne 31. 12. 2003, ve 

znění dodatku č. 1 ev. č. 1652D1/2011/KP ze dne 8. 7. 2011, při odeslání písemné výzvy k 

podání nabídky dle bodu 1 tohoto usnesení 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové 

1.Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 

3.Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný sbor MSK 

náhradníci 

1.Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.Ing. Jarmila Lokajová - Hasičský záchranný sbor MSK 

3.Marie Regneri - Hasičský záchranný sbor MSK 

  

4) jmenuje 

  
hodnoticí komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové 
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1.Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK 

3.Ing. Martin Nekula - Hasičský záchranný sbor MSK 

4.Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 

5.Ing. Jiří Šnábl - odbor kancelář primátora MMO 

náhradníci 

1.Ing. Jiří Kuczaj - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.Ing. Josef Hrbáček - Hasičský záchranný sbor MSK 

3.Ing. Libor Šlachta - Hasičský záchranný sbor MSK 

4.Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný sbor MSK 

5.Bc. Jiří Ryška - odbor kancelář primátora MMO 

  

5) rozhodla 

  
na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci dle přílohy č. 4 tohoto materiálu mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČ 00845451, DIČ 

CZ00845451 a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, 

Výškovická 40, 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, DIČ CZ70884561 k podpisu smlouvy 

o dílo na provedení rekonstrukce 1 kusu technického kontejneru pro potřebu Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje za podmínky, že o uzavření smlouvy rozhodne 

rada města v rámci veřejné zakázky poř. č. 177/2016 pod názvem “Rekonstrukce technického 

kontejneru” 

  

 
RM_M 32 
Uveřejnění odpovědi k reportáži - další postup 
  
Usnesení číslo: 04777/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vzít zpět žalobu statutárního města Ostrava proti žalované společnosti CET 21 spol. s r.o., se 

sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 458 00 456, vedenou Obvodním soudem pro 

Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 144/2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Rozhodování o námitkách a v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele 
  
Usnesení číslo: 04778/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
90 
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Rada města 

  
1) svěřuje 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

rozhodovat o námitkách, podepisovat vyjádření k návrhům na přezkoumání úkonů zadavatele 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a rozhodovat                 

o podání odporu proti příkazu nebo rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

informovat radu města o rozhodnutích a podáních učiněných dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 30.11.2017 

 primátor 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání návrhu usnesení valné hromady obchodní společnosti KIC 
Odpady, a.s. formou per rollam 
  
Usnesení číslo: 04779/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v případě usnesení valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem 

Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ 285 64 111 s hlasováním: 

PRO schválení v bodech č. 1 až 3: 

     1) Odvolání zástupce statutárního města Havířova Bc. Ivana Bureše z funkce člena dozorčí 

rady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

     2) Zvolení zástupce za statutární město Havířov do funkce člena dozorčí rady obchodní 

společnosti KIC Odpady, a.s. Ing. Karla Šlachty - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

     3) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady obchodní společnosti KIC 

Odpady, a.s. Ing. Karla Šlachtu - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 4 
Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 04780/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 
Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 04781/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) přijímá 

  
vzdání se jmenování z vedoucího pracovního místa ředitele Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace, MUDr. Zdeňka Novotného k 31.12.2016 a vyslovuje řediteli 

poděkování za práci vykonanou v organizaci 

  

2) schvaluje 

  
poskytnutí mimořádné odměny MUDr. Zdeňkovi Novotnému, řediteli Dětského centra 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 dle předloženého návrhu 

  

3) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na pozici ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČO 

70631956, dle předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení dle bodu 3) tohoto usnesení, na webových 

stránkách statutárního města Ostravy a v denním tisku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.10.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) zřizuje 

  
komisi pro posouzení přihlášek do výběrového řízení a pro vlastní výběrové řízení na obsazení 

pozice ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve složení: 

1. Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora 

2. Bc. Martin Pražák, předseda Komise sociální, zdravotní a rovné příležitosti rady města 

3. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

4. Ing. Ludmila Hulvová, vedoucí oddělení ekonomického 

5. MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Dětského centra 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.12.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 2 
Žádost Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 o 
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 04782/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04382/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neprominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 

osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava 

- Zábřeh, IČO 70631867 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh rozhodnutí o neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu a rozhodla o vydání tohoto rozhodnutí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 21/61  

RM_M 29 
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017, 
schválení zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2017/2018 
a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia v akademickém 
roce 2017/2018 
  
Usnesení číslo: 04783/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1095/ZM1418/17 
k usnesení č. 0717/ZM1418/10 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017 studujícím 

ve výši uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 

2016/2017 mezi statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení                

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 28 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy Českému atletickému svazu na uspořádání Kontinentálního 
poháru IAAF 2018 
  
Usnesení číslo: 04784/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 02750/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 20 mil. Kč Českému atletickému 

svazu, spolku, IČO: 00539244, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha – Břevnov na 

uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu a 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace   z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) 

tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 5 mil. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 5 mil. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

na jeho jednání dne 19.10.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04785/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku: 

parc.č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava 100/2, ORIO Morava, NNk” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 2689/2014/MJ ze dne 8.12.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Hlučínská, KARLA, NN” 

dle přílohy č.7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou. 
  
Usnesení číslo: 04786/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro zahradu” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to 

p.p.č. 495/1, ost. plocha - silnice o výměře 7,10 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. 

Koněvova) 

s 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci realizace stavby “Vodovodní přípojka pro 

zahradu”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 639,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne 

účinnosti této smlouvy a skončí dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě - vodovodní přípojky k pozemku p.p.č. 495/1, ost. plocha - silnice v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však                     

31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a návrh na zřízení věcného břemene a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s.r.o., jako oprávněným a Moravskoslezským krajem, 
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, jako investorem 
  
Usnesení číslo: 04787/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodu DN 225 do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí  nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 
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v rámci stavby “Školící a vzdělávací centrum v Ostravě-Mariánských Horách” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení              

a provozování plynovodu DN 225 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene STL 

plynovodu DN 160 k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostavy: 

parc. č. 1108 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1109 - zahrada, 

parc. č. 1110 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1111/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1111/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1112 - zahrada, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 

a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

zastoupený 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 27/61  

IČO 00095711, jako investorem 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve 
vlastnictví SMO v k.ú. Hrabová, pro oprávněného Českomoravská 
distribuce s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04788/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení, umístění, 

provozování a údržby podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV a podzemního kabelového 

vedení NN 0,4 kV, k částem pozemků: 

parc.č. 233/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 253/7 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 253/8 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, 

parc.č. 253/30 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 302/2 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 302/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 302/19 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

Českomoravská distribuce s.r.o. 

se sídlem Fráni Šrámka 1217/7, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO  246 69 

504 

za podmínky souhlasu Správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dle 

přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké 
průmyslové zóny “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 04789/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je dle geometrického plánu č. 2834-

115/2015 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 

2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  č.  1092/33/16 ze dne   2.5.2016 

ve  výši  1.050,-  Kč/m2 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města   

 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to:  

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou písmenem h 

- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou písmenem i 

sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, do pozemku parc. č. 2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  č.  1092/33/16 ze dne    2.5.2016 

ve  výši  1.050,-  Kč/m2 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to: 
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- část pozemku parc. č. 2801/125 o výměře 3175 m2, která je dle geometrického plánu č. 2848-

43/2015 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 

2801/176 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  č.  1092/33/16 ze dne    2.5.2016 

ve  výši 950,-  Kč/m2 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na záměr města propachtovat Radniční restauraci a Radniční 
bufet v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8) 
  
Usnesení číslo: 04790/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

Radniční restauraci včetně vybavení, která je umístěná: 

• v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 

(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1 

tohoto materiálu 

• v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 

(restaurace s kuchyní se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 2 předloženého 
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materiálu 

dále je předmětem pachtu 

• část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2030 m2 

(Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 

věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na pružině Čtyřlístek, 

multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky), přesná specifikace je uvedená v 

příloze č. 3 předloženého materiálu 

součástí pachtu je inventář (možnost k nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 

Klímková 599 443 451) 

Radniční bufet včetně vybavení, který je umístěný: 

• v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 

(bufet se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 4 předloženého materiálu 

součástí pachtu je inventář (možnost k nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 

Klímková 599 443 451), 

s tím, že předmětem pachtu budou uvedené prostory včetně inventáře, popř. část pozemku, 

jednotlivě, 

přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více 

uvedených prostor, popř. část pozemku nebo všechny tyto prostory, popř. část pozemku, i jen 

jednomu zájemci. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pachtu kteréhokoliv z těchto 

prostor, popř. části pozemku (a tedy i vícero těchto prostor, popř. část pozemku nebo i všech 

uvedených prostor, popř. část pozemku) kdykoliv zrušit.
 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru kancelář primátora 

zajistit medializaci záměru města propachtovat Radniční restauraci a Radniční bufet v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8)  

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.10.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 20 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava se společností UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 04791/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 

284/12, orná půda o výměře 227 m2 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava (ul. Sládečkova) 

se společností 

UNIGEO a.s. 

se sídlem Místecká 329/258 

Hrabová, 720 00 Ostrava 

za účelem využití pozemku pro přístup a příjezd k části pozemku p.p.č. 4879/1, zeleň v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci realizace stavby “Odplyňovací vrt VM - OV č. 176”, za 

nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 24.970,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti 

smlouvy do 31. 12. 2016, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh dohody o skončení výpůjčky nemovité věci, pozemku v k.ú. 
Přívoz, návrh nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu, ul. 
Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 04792/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení výpůjčky nemovité věci, pozemku p.p.č. 512/2, 

zahrada, o výměře 1.715 m2, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, založené smlouvou o výpůjčce č.ev. 

2213/2014/MJ ze dne 26.09.2014, s právnickou osobou 

Gornoślaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego se sídlem Katowice, IČO: 

272199522,  ul. Harcerzy Września 3, zastoupená prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, rektorem, 

Mgr. Alicja Polok, ředitelkou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu ke služebnímu  bytu č. 10 v bytovém domě 

č.p. 875, ul. Pobialova č.or.8, který je součástí pozemku parc.č. 328, zastavěná plocha                       

a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s žadatelem 

XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX 

na dobu určitou od 01.10.2016, 

za měsíční nájemné za plochu bytu  3. 334,-Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a záloh 

na služby) 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04793/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02755/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 261/96         

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XX 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
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předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 
uzavření kupní smlouvy se spol. GANSA FINANCIAL s.r.o. a návrh na 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04794/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o koupi vodovodního řadu PE D 90 délky 68,65 m a PE D 110 délky 104,02 m tj. celkové 

délky  172,67 m, dle přílohy č 1A, č. 1B předloženého materiálu, uloženého v pozemcích  v 

k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1523  -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1526/1  -  orná půda, 

- parc. č. 10/9  -  ostatní plocha, jiná  plocha, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s 

žadatelem – prodávajícím 

GANSA FINANCIAL s.r.o. 

se sídlem Hasičská  930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

IČO: 285 93 197, 

za dohodnutou kupní cenu  v celkové výši 1,- Kč vč. DPH 

Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby “Výstavba inženýrských sítí, Nová Bělá”. 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu PE D 90, PE D 110 v částech pozemků: 
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parc. č. 1523 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1526/1 – orná půda, 

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s vlastníkem: 

GANSA FINANCIAL s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 930/53, PSČ  700 30 

IČO: 285 93 197, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE D 90, PE D 110 

na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 04795/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

4,557.406,06 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev.č.05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 do 

nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řad DN 150 včetně T-kusu DN 150/150  celkové délky  297,31 m, uložený v 

pozemcích  parc. č. 2247/1, parc. č. 2251/1, parc. č. 2291/1, všechny v k.ú. Krásné pole, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.42/16/VH ze dne 11.4.2016 a 

vybudována v rámci stavby “Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole”, ORG 7250, v 
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pořizovací ceně 1,203.128,78 Kč. 

- Kanalizace DN 300, DN 400 včetně 7 kusů kanalizačních šachet celkové délky 242,20 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 405/1, parc. č. 405/2, parc. č. 1131/1, parc. č. 1131/5, parc. č. 

283/1, parc. č. 230, parc. č. 1128/1, parc. č. 248, parc. č. 223/2, parc. č. 354/13, parc. č. 354/15, 

parc. č. 501/5, parc. č. 501/8, parc. č. 501/9, parc. č. 501/2, parc. č. 224/55, všechny v k.ú. 

Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 

73/15/VH/K ze dne 27.7.2016 a vybudována v rámci stavby “Přestupní uzel Hulváky - I. 

etapa”, ORG 3064, v pořizovací ceně 2,955.299,98 Kč.  

- Vodovod DN 80 včetně 1 kusu podzemního hydrantu délky 79,4 m, uložený v pozemcích 

parc. č. 1131/3, parc. č. 269/2, parc. č. 354/41, parc. č. 404, parc. č. 405/1, parc. č. 1131/1, 

parc. č. 1434/1, všechny v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 62/15/VH/K ze dne 27.7.2016 a vybudována v rámci stavby 

“Přestupní uzel Hulváky - I. etapa”, ORG 3064, v pořizovací ceně 398.977,30 Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončená investiční akce statutárního města  Ostrava 

- Kanalizace DN 250, DN 300 včetně 4 kusů kanalizačních šachet celkové délky 72,2 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 641, parc. č. 805, parc. č. 635, všechny v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.83/16/VH/K ze dne 20.7.2016. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo  kupními smlouvami ev.č.2394/2016/MJ ze dne 

15.9.2016 a ev.č. 2396/2016/MJ ze dne 15.9.2016, a to: 

- Jednotná kanalizace DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800, 

DN 1000, DN 1100 včetně 107 kusů kanalizačních šachet celkové délky 3 228,18 m, uložená 

v pozemcích parc. č. 2167/19,  parc. č. 2167/80, parc. č. 2182/9, parc. č. 2167/91, parc. č. 

2167/64, parc. č. 2167/75, parc. č. 2148/10, parc. č. 2167/88, parc. č. 3216/9, parc. č. 2167/87, 

parc. č. 2167/89, parc. č. 2352, parc. č. 2148/2, parc. č. 2148/4, parc. č. 2182/6, parc. č. 

2182/16, parc. č. 2167/100, parc. č. 2167/101, parc. č. 2182/25, parc. č. 2147, parc. č. 2148/9, 

parc. č. 3216/1, parc. č. 3216/5, parc. č. 3216/6, všechny v k.ú. Radvanice, obec Ostrava.  

- Vodovodní řady DN 80, DN 100, DN 150 včetně vodojemu o objemu 600 m³ a tlakové 

stanice, 16 kusů hydrantů, 10 kusů podzemních armaturních šachet celkové délky 1 446,65 m, 

uložené v pozemcích parc. č. 2167/19, parc. č. 2167/67, parc. č. 2167/80, parc. č. 2182/9, parc. 
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č. 2182/14, parc. č. 2167/64, parc. č. 2167/75, parc. č. 2167/100, parc. č. 2182/25, všechny 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava.  

  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 3457/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava s vjezdem, návrh na záměr města pronajmout části 
pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04796/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka pozemku parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava s vjezdem moderní a starší techniky HZSMSK, moderní a staré sanitky ZZSMSK 

v rámci doprovodného programu k 6. ročníku gastrofestivalu “Jak šmakuje Moravskoslezsko” 

pro Agenturu Orange s. r. o., se sídlem Maxe Švabinského 2239, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

268 56 425 

dne 1.10.2016 od 9.00 do  17.00 hodin 

  

2) rozhodla 

  
o záměru pronajmout části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2904/6 - trvalý travní porost o výměře 1.319,09 m2 

- parc. č. 2904/7 - trvalý travní porost o výměře 288,35 m2 

- parc. č. 3859/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125,64 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 31 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o činnosti 
odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve 
znění dodatků č. 1 - č. 6 
  
Usnesení číslo: 04797/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního 

hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 6 

Změnou smlouvy dojde: 

- k vypuštění pozemků, vložení pozemků, které budou předmětem nájmu, uvedené v Příloze č. 

1 smlouvy 

- v čl. III. Nájemné ke změně výše nájemného: 

pozemky za nájemné ve výši 283,50 Kč/ha/rok tj. 320.946,80 Kč + DPH v zákonné výši 

budovy za nájemné ve výši 45.354,60 Kč 

- v čl. VI. Činnost odborného lesního hospodáře, a to k navýšení platby za tuto činnost 

v čl. VI. odst. 6 k vypuštění textu (... to je 308.476,- Kč + DPH v zákonné výši) a nahrazení 

novým textem takto (.... to je 468.322,- Kč + DPH v zákonné výši) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 43 
Návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, návrh na výpovědi z nájmu 
  
Usnesení číslo: 04798/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02759/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava       

a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,     

v platném znění 

pozemek parc. č. 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá se svěřením souhlasné stanovisko 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

pozemek parc. č. 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá se svěřením souhlasné stanovisko 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) rozhodla 

  
vypovědět nájemní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 

16.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2014 uzavřenou mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 96 544, 

jejímž předmětem je pronájem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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- parc. č. 3490 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

včetně všech součástí a příslušenství 

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené smlouvy 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
vypovědět nájemní vztahy uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Garáže 

Ostrava, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 

253 60 817, a to: 

a) nájemní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev. č. 0988/2012/MJ ze dne 14.3.2012, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 1241 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. 

b) uvedené smlouvy 

b) nájemní vztah založený “Nájemní smlouvou” arch. č. 03137/1999/MJ ze dne 1.6.1999, ve 

znění dodatků č. 1 - č. 5, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. 214/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 2013 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v 

souladu s čl. III. odst. 2 písm. b) uvedené smlouvy 

c) nájemní vztah založený “Nájemní smlouvou” arch. č. 04123/1999/MJ ze dne 17.6.1999, ve 

znění dodatků č. 1 - č. 5, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 386 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 3300 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v 

souladu s čl. III. odst. 2 písm. b) uvedené smlouvy 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04799/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 
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- p. p. č. 802/1 - orná půda, a to část A o výměře 792 m2, část B o výměře 85 m2, část C o 

výměře 42 m2, část D o výměře 17 m2, část E o výměře 54 m2 a část F o výměře 65 m2 

- p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 

- p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 

- p. p. č. 813/55 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2 

- p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 

- p. p. č. 1259/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 

- p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 

- p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 213 m2 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu s tím, že předmětem 

nájmu budou všechny tyto části pozemků společně nebo kterákoliv část pozemku jednotlivě, v 

případě i více uvedených části pozemků a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření objednávky na provedení doplňujících stavebních 
prací v rámci realizace stavby “Cyklistická trasa I, podél silnice Na 
Lukách” 
  
Usnesení číslo: 04800/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vystavit objednávku na zhotovitele STAVIA – silniční stavitelství, a.s. na provedení prací na 

zajištění nebezpečného úseku za cenu 153 249,04 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 3 
Výjezdní zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 
  
Usnesení číslo: 04801/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
program výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 

  

2) schvaluje 
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konání výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města ve dnech                

3.11. - 4.11.2016 v rozsahu důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s konáním 

výjezdního zasedání mimo město Ostravu ve výši 60 tis. Kč s DPH 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Těžní”, poř.č. 132/2016 
  
Usnesení číslo: 04802/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Oprava 

vodovodu ul. Těžní“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu          

s uchazečem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Sídlo: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 2.389.170,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Výstavba technické infrastruktury osady Janová - 
Polanka n. Odrou”, poř. č. 149/2016 
  
Usnesení číslo: 04803/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04477/RMm1418/12 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,                  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby „Výstavba technické 

infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou“ k.ú. Polanka nad Odrou, 
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obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční   

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční   

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 
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vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Hulváky (PD+AD+IČ)”, poř. č. 
159/2016 
  
Usnesení číslo: 04804/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, včetně 

výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ke stavbě “Domov pro seniory Hulváky”,          

v k.ú. Zábřeh -  Hulváky, obec Ostrava v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Bc. Jan Hanáček- odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 
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členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík- člen ZM 

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

    

  

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec- náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Ing. Radek Muťka- odbor investiční 

5. Bc. Jan Hanáček- odbor investiční 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Hornopolní”, poř.č. 166/2016 
  
Usnesení číslo: 04805/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 

“Oprava vodovodu ul. Hornopolní” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu s uchazečem: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 1.096.158,48 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a 
IČ)”, poř.č. 163/2016 
  
Usnesení číslo: 04806/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04608/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,                  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování projektové dokumentace 

pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného 

územního rozhodnutí pro stavbu “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba”  v rozsahu 

dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové:  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci:    

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. JUDr. Lukáš Semerák - člen RM 

3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 02, 
SO 03 (PD+AD+IČ)”, poř. č. 181/2016 
  
Usnesení číslo: 04807/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na vypracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby 

včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, výkonu inženýrské 

činnosti, autorského dozoru a  funkce koordinátora BOZP ke stavbě „Revitalizace areálu býv. 

kasáren Hranečník - SO 02, SO 03”, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 182/2016 
  
Usnesení číslo: 04808/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné 

aktualizace při realizaci stavby „Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05“ v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 518.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Korandova”, poř. č. 143/2016 
  
Usnesení číslo: 04809/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Oprava 

vodovodu ul. Korandova” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o. 

Sídlo: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 2.549.466,69 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 12 
Předchozí souhlas rady města k prodeji a pronájmu nemovitostí 
svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 
  
Usnesení číslo: 04810/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a) k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c), 

bod 1. a 2. a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy             

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 

materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c) bod 1 pod číslem 113 – městský 

obvod Svinov, k nabytí dle čl. 7. odst. (3), písm. c) pod číslem 106 – městský obvod Martinov, 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na jmenování členů pracovní skupiny pro podporu implementace 
„Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A“ 
  
Usnesení číslo: 04811/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
33 
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Rada města 

  
1) jmenuje 

  
členy pracovní skupiny pro podporu implementace Programu zlepšování kvality ovzduší 

aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A, a to ve složení: 

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora, 

Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc. - vedoucího oddělení odpadového hospodářství a ochrany 

ovzduší, odboru ochrany životního prostředí, 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - vedoucího odboru ochrany životního prostředí - náhradník 

  

 
RM_M 41 
Návrh dodatku č. 26 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 04812/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 26 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, 

Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt „Řízení Strategie ITI 
ostravské aglomerace 2014 – 2020“ 
  
Usnesení číslo: 04813/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v části A veřejné zakázky o uzavření kupní smlouvy se společností Gigatech.CZ, s.r.o., se 

sídlem Štefánikova 818, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26821869 ve výši 122.715,- Kč 

bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na část B veřejné zakázky vůči společnosti Gigatech.CZ, s.r.o., se 

sídlem Štefánikova 818, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO: 26821869 ve výši 8 234,- Kč 

bez DPH a pověřuje vedoucí odboru vystavením objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
3) rozhodla 

  
o zrušení části C veřejné zakázky, z důvodu, že na danou část nebyla podaná žádná nabídka 

  

 
RM_M 26 
Uzavření Smlouvy o účtu vedeného v měně EUR s Českou národní 
bankou za účelem přijetí dotace pro městský obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 04814/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Smlouvy o účtu vedeném v měně EUR  s Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 

115 03 Praha 1, IČO 48136450 pro městský obvod Poruba dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o uzavírání termínovaných vkladů 
se Sberbank CZ, a.s. a Smlouvy o běžném účtu se Sberbank CZ, a.s. 
pro zhodnocování volných finančních prostředků města. 
  
Usnesení číslo: 04815/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o uzavírání termínovaných vkladů mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. 8,729 30 Ostrava, IČ0 00 84 54 51 a Sberbank CZ, a.s., Praha 5,               

U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČO 25 08 33 25 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o běžném účtu mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,            

729 30 Ostrava, IČ0 00 84 54 51 a Sberbank CZ, a.s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, 

IČO 25 08 33 25 ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu zajišťoval veškeré 

úkony v souvislosti s uzavíráním termínovaných vkladů s bankou Sberbank CZ, a.s., Praha 5, 

U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČO 25083325, za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě 

o uzavírání termínovaných vkladů 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 33 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04816/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Sluníčko na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě na jeho 

výkon č. 02823/2015/SOC o 3 900 tis.Kč 

b) převod peněžních prostředků ve výši 730 tis.Kč z rezervního do investičního fondu 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Iris na stavební úpravy zahrnující výměnu 

stávajících dveří do jednotlivých pokojů klientů, výměnu podlahových krytin na chodbách           

a instalaci úsporného osvětlení na chodbách 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 6 700 tis.Kč Městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na akce: parkoviště před Střediskem volného času (1 750 tis.Kč), Dětský ráj II 

v sadu Dr. Milady Horákové (3 450 tis.Kč) a MŠO, Dvořákova - sanace suterénu (1 500 tis.Kč) 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35019 o 176 tis.Kč (A.1.) 

- přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 313, org. 84000000 o 75 tis.Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

(A.2.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 56 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5031 o 15 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5032 o 4 tis.Kč 

(A.3.) na ORJ 130, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5136 o 4 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 160 tis.Kč 

                                                              pol. 5169 o 4 tis.Kč 

                                                              pol. 5173 o 80 tis.Kč 

                                                              pol. 5176 o 3 tis.Kč 

               ORJ 133, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5137 o 50 tis.Kč 

               ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 3 384 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 837 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 302 tis.Kč 

               ORJ 180, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5166 o 10 tis.Kč 

                                                              pol. 5169 o 12 tis.Kč 

na § 5311, pol. 5132, ORJ 270 o 90 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na § 3699, ORJ 300, org. 8199000000, pol. 5139 o 300 tis.Kč 

                                                                         pol. 5169 o 700 tis.Kč    

(C.3.)  na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 220 tis.Kč 

                                             pol. 5171 o 7 880 tis.Kč 

                                § 2221, pol. 5151 o 9 tis.Kč 

                                § 3639, pol. 5365 o 1 tis.Kč 

                                § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 

                                             pol. 5171 o 8 940 tis.Kč 

na § 2223, pol. 5139, ORJ 100 o 60 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 109517018, org. 86000000, pol. 5011 o 536 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 135 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 49 tis.Kč 

                                             ÚZ 109117017, org. 86000000, pol. 5011 o 95 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 24 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 9 tis.Kč    

                                            ÚZ  109517018, org. 91000000, pol. 5011 o 442 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 111 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 40 tis.Kč 

                                            ÚZ 109117017, org. 91000000, pol. 5011 o 78 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 20 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 8 tis.Kč  
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          na ORJ 140, § 3299, org. 85000001, pol. 5167, ÚZ 103533063 o 85 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 10 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103103639 o 5 tis.Kč 

          na ORJ 300, § 4357, pol. 5363 o 123 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5151, org. 4271 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5154, org. 4271 o 30 tis.Kč 

                               § 2339, pol. 5171 o 3 tis.Kč 

                               § 3745, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč  

(C.7.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5137 o 8 tis.Kč 

                                                            pol. 5139 o 31 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5167 o 30 tis.Kč 

                                                            pol. 5169 o 188 tis.Kč 

                                                            pol. 5171 o 48 tis.Kč 

                                                            pol. 5175 o 3 tis.Kč   

(C.8.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 263 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 1 150 tis.Kč 

                                            pol. 5167 o 450 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 400 tis.Kč  

na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 30 tis.Kč (C.10.) 

na § 4357, pol. 5192, ORJ 230 o 104 tis.Kč (C.11.) 

na § 6211, pol. 5137, ORJ 290 o 13 tis.Kč (C.12.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 145 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3205 o 400 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4315 o 1 123 tis.Kč 

                                                             org. 4312 o 234 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3206 o 500 tis.Kč  

                               § 2219, pol. 6121, org. 3094 o 9 246 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3094 o 1 224 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 3102 o 8 867 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 3102 o 1 087 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 3109 o 9 000 tis.Kč 

                                                             org. 3138 o 361 tis.Kč 

                                                             org. 3204 o 150 tis.Kč   

                               § 2212, pol. 6121, org. 3150 o 20 000 tis.Kč    

                               § 3612, pol. 6121, org. 2010 o 1 820 tis.Kč  

          na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7299 o 240 tis.Kč 

na § 4357, pol. 6121, ORJ 230, org. 6024 o 436 tis.Kč (C.11.) 

na § 5511, pol. 6122, ORJ 121 o 5 000 tis.Kč (C.14.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 176 tis.Kč (A.1.) 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161, ÚZ 1355 o 300 tis.Kč 

investiční transfery 
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(C.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 1 690 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6351, org. 34 o 2 210 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.13.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 6 666 tis.Kč 

                                                               ÚZ 93, org. 502 o 34 tis.Kč  

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 2 407 tis.Kč (A.3.) 

- běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13011 o 7 253 tis.Kč (A.3.) 

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5152 o 145 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 90 tis.Kč 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300, org. 8199000000 o 1 000 tis.Kč (C.2.)  

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 10 tis.Kč (C.3.) 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3638 o 123 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 136, § 2339, pol. 5169 o 3 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5154 o 900 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 100 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5137 o 90 tis.Kč  

(C.7.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7109 o 268 tis.Kč 

                                                             ÚZ 7606 o 40 tis.Kč  

(C.8.) na ORJ 133, § 5599, pol. 5162 o 1 813 tsi.Kč 

                               § 6171, pol. 5168 o 450 tis.Kč       

na § 1014, pol. 5169, ORJ 190 o 30 tis.Kč (C.10.)    

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 540 tis.Kč (C.11.)  

na § 6211, pol. 5169, ORJ 290 o 13 tis.Kč (C.12.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 6 700 tis.Kč (C.13.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7092 o 450 tis.Kč 

                                                            org. 7174 o 570 tis.Kč 

                                                            org. 7213 o 2 570 tis.Kč 

                                                            org. 7256 o 4 700 tis.Kč 

                                                            org. 7257 o 250 tis.Kč 

                                                            org. 7322 o 1 400 tis.Kč    

                              § 2212, pol. 6121, org. 3162 o 2 900 tis.Kč 

                              § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 1 000 tis.Kč 

                              § 2219, pol. 6121, org. 3194 o 240 tis.Kč 

                              § 2212, pol. 6121, org. 3115 o 400 tis.Kč 

                              § 3631, pol. 6121, org. 4309 o 1 357 tis.Kč 
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                              § 2212, pol. 6121, org. 3115 o 500 tis.Kč 

                              § 2310, pol. 6121, org. 7294 o 8 100 tis.Kč 

                              § 2219, pol. 6121, org. 3071 o 1 000 tis.Kč 

                                                            org. 3095 o 1 400 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3095 o 1 224 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 3107 o 1 902 tis.Kč 

                                                             org. 3112 o 212 tis.Kč 

                                                             org. 3123 o 2 572 tis.Kč 

                                                             org. 3146 o 2 680 tis.Kč 

                                             pol. 6121, ÚZ 95, org. 3152 o 245 tis.Kč 

                                                                          org. 3154 o 548 tis.Kč 

                                                                          org. 3155 o 98 tis.Kč  

                                                                          org. 3187 o 196 tis.Kč 

                                             pol. 6121, org. 3154 o 1 000 tis.Kč                    

                                                              org. 3155 o 1 415 tis.Kč 

                                                              org. 3177 o 492 tis.Kč 

                                                              org. 3184 o 415 tis.Kč 

                                                              org. 3185 o 765 tis.Kč 

                                                              org. 3187 o 600 tis.Kč 

                                                              org. 8142 o 1 600 tis.Kč 

                                § 5522, pol. 6121, org. 8148 o 11 571 tis.Kč 

                                § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 20 000 tis.Kč 

                                § 4357, pol. 6121, org. 6044 o 1 820 tis.Kč 

nan § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 5 000 tis.Kč (C.14.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, org. 3408, ORJ 100 o 60 tis.Kč (C.4.)  

na § 3419, pol. 6322, ORJ 161, ÚZ 1355 o 300 tis.Kč (C.9.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 848 tis.Kč 

                                                                            o 699 tis.Kč 

                                                                            o 100 tis.Kč 

Městské obvody dle bodu A.3. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 18 154 

tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 18 154 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.13.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 6 666 tis.Kč 

                                   ÚZ 93, org. 502 o 34 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3952 - parkoviště před Střediskem volného času 

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 750 tis.Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na akci 8762 - Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 

na § 3745, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 416 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 8762 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 34 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6911 - sanace suterénu MŠO, Dvořákova 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 500 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2016 
  
Usnesení číslo: 04817/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02713/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2016 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 8 
Zadání zpracování investičního záměru stavby “Parkoviště v Ostravě-
Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská” 
  
Usnesení číslo: 04818/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního 

záměru stavby “Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská” za cenu            

104 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava a společností UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 

25893076 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                         o 130 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje na: 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                              o 130 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací novostavby rodinného domu 
na parc.č. 365/3 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, jako vlastníka sousední 
nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 04819/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek   parc.č. 916/3 -  

ostatní plocha, dráha v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby rodinného 

domu na pozemku parc. č. 365/3 – zahrada  v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro investora 

stavby: XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení  a s tím spojené  veškeré 

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.09.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.09.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 13 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v 
užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04820/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci a svěřením 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 
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Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

3) rozhodla 

  
a) označit kartotéku 4-zásuvkovou,  inventární číslo 58625/MMO, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Radvanice a Bártovice 

b) označit kartotéku 4-zásuvkovou, inventární číslo 58626/MMO, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Radvanice a Bártovice 

c) označit bronzovou  pamětní desku  Paula Kupelwiesera, inventární číslo 156417/MMO, 

jakož to majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí movitého majetku” na městský obvod Radvanice a 

Bártovice a městský obvod  Vítkovice dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 35 
Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny na hladině vysokého napětí pro rok 2016, ev.č. zákazníka 
2811/2015/HS 
  
Usnesení číslo: 04821/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě ev. č. zákazníka, 2811/2015/HS “Smlouva o  sdružených 

službách dodávky elektřiny na hladině VN pro rok 2016” mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava,  IČO: 00845451 a společností Amper  Market, 

a.s. se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, IČO: 241 28 376  dle přílohy č.1 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 61/61  

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Upgrade parkovacího systému – Patrové garáže Ostrava Dubina I, ul. 
Horní 284/65, Ostrava – Dubina 
  
Usnesení číslo: 04822/RM1418/69 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17,            

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 60318929 na obnovu parkovacího systému v 

Patrových garážích Dubina I, na ul. Horní 284/65, Ostrava-Dubina,  a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši   291 600,-- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

  
 
 


